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Drodzy Dorośli! Ten okrężny szlak ma na celu by zapoznać dzieci
 z różnymi siedliskami w Boston Manor Park. 

Dom Boston Manor został wybudowany w 1623 roku. Natomiast od 2019 roku wszystkie 
budynki i tereny parku korzystają z gruntownych renowacji, finansowanych przez Heritage 

Lottery Fund. Głównym celem prac była poprawa jakości siedlisk parku dla dzikiej przyrody i 
dla ludzi. Zwróćcie uwagę na więcej zewnętrznych (i wewnętrznych) szlaków, gdy zostaną 
zakończone prace renowacyjne. Boston Manor park ewoluuje i pięknie odrestaurowany 

Dom będzie niebawem otwarty ponownie dla publiczności.

 
 

Dzieci! Czy jesteście gotowe, aby poznać różne siedliska w Boston Manor Park? Chodźmy 
odkryć Boston Manor Park!

 
 

Idź w kierunku trawnika ulokowanego 
przed dużym Domem. Boston Manor 
House został zbudowany 400 lat temu, 
ponieważ dawni właściciele chcieli widzieć 
imponujący krajobraz przez swoje okna. 
Wielu z nich posadziło drzewa, które są 
dziś wysokie, majestatyczne i bardzo stare! 
Czy widzisz Libański Cedr na środku 
trawnika? Ma prawie 300 lat! Stare drzewa 
wspierają wiele dzikich zwierząt, a także 

Podziwiaj starożytne drzewo

dają nam tlen do oddychania i cień w upalne lato. Może uda Ci się usiąść na 
niższej gałęzi wielkiego starego drzewa Cedrowego i zobaczyć wiewiórkę 
przeskakującą z wyższej gałęzi?

Woda jest bardzo ważnym elementem 
pomagającym dzikiej faunie, przyciąga 
także szerszą gamę malutkich robaków 
do ekosystemu siedliska. Wiele 
owadów zapylających zaczyna życie w 
wodzie. Ważki spędzają około dwóch
lat w wodzie w postaci larwy. 
Następnie żyją jedynie przez kilka 
tygodni jako owady latające i 
zapylające! Czy widzisz jezioro? Duże

Zrelaksuj się nad jeziorem

Nowe leśne ścieżki zaczynają się w 
pobliżu jeziora i prowadzą do 
zaczarowanego lasu w Boston Manor 
Park. Idź powoli ścieżkami, może
zauważysz lub usłyszysz jakieś ptaki? 
Czy w drodze przez las widziałeś budki 
dla ptaków i budki dla nietoperzy? 
Budki dla nietoperzy nie mają otworu z 
przodu, ponieważ nietoperze dostają 
się do budki przez szczelinę na dole. 
Park posiada obecnie ponad 30 budek 

Czas na przygodę w lesie

umieszczonych na drzewach, aby zapewnić ptakom bezpieczeństwo 
gniazd wiosną i latem, oraz dawać nietoperzom czas na sen w ciągu dnia. 
Przyjdź na jeden z naszych spacerów ‘Szlakiem Nietoperzy’ w cieplejsze 
miesiące w roku – wtedy jest szansa, że o zmierzchu zobaczysz różne
odmiany nietoperzy np. Karlik Malutki lub Borowiec, szczególnie będąc 
nad wodą.

Jesień 2022

 domy często mają w swoich ogrodach piękne jeziora, ponieważ woda ma 
uspokajający efekt na ludzi. Czy stojąc nad jeziorem czujesz się trochę 
bardziej zrelaksowany/a? Weź też kilka powolnych, głębokich oddechów i 
zobacz, czy jest Ci lepiej.
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Jeśli przejdziesz przez metalowy most w 
pobliżu kłody, będziesz przechodził przez 
rzekę Brent. Idź dalej do końca pod 
wiaduktem, a dotrzesz do tamy. Tu 
przesiaduje wiele kormoranów, czapli, 
mew, a nawet zimorodków - w nadziei, że 
złapią rybę. Tama to seria szerokich stopni 
na wodzie, które pomagają kontrolować jej 
przepływ i zapobiegać powodziom. Po 
obejrzeniu tamy zawróć do metalowego 
mostu.

Odwiedź tamę

Przez ponad 250 lat Rodzina Clitherow 
była właścicielami parku i domu Boston 
Manor. To od nich pochodzi nazwa wyspy 
w parku. Na wyspę można dotrzeć 
drewnianą ścieżką, ułożoną tuż przed 
metalowym mostem. 
Tędy dotrzesz do Kanału Grand Union i 
betonowych przelewów (również 
zaprojektowanych, by zapobiec

Poznaj naszą Wyspę Skarbów 

 powodziom). Kanał jest stworzony przez człowieka, ale wzdłuż niego i w nim 
żyje wiele dzikich zwierząt. Ale i na nim, żyje sporo ludzi. Spójrz na ich barki i 
wąskie łodzie, to właśnie domy ludzi. Czy uważasz, że fajnie byłoby 
mieszkać w pobliżu kanału lub rzeki? Kanałem Grand Union dopłyniesz aż 
Birmingham.

Wróć białą kamienistą ścieżką pod 
wiaduktem w kierunku obszaru zabaw. W 
zalesionej części, w pobliżu kortów 
tenisowych i placów zabaw w kilku 
miejscach można zobaczyć stosy kłód i 
stosy wiórów z kory. Te stosy kłód, są 
siedliskiem robaków. Sprawdź, czy 
widzisz mrówki lub pająki, a następnie 
wejdź i wspinaj się na gigantyczną 
metalową pajęczą wieżę w pobliżu 
zewnętrznej siłowni. Bieganie, ćwiczenia i 

Idź na polowanie na robaki

wspinaczka są dla nas bardzo zdrowe. Podczas wizyty wypróbuj różnego 
sprzętu do zabawy w Boston Manor Park. Nie zapomnij także skorzystać 
z naturalnych ‘mebli’ które natura podarowała parku. Kierownik parku 
specjalnie pozostawia duże powalone kłody na ziemi by natura i dzieci 
cieszyły się nimi jeszcze długo. 
Lubią na nich rosnąć także grzyby.

To prawdopodobnie dziwnie brzmi – 
ale jak Park może mieć naturalne 
siedlisko pod ogromną autostradą M4? 
Jeśli podążysz ścieżką aż do wiaduktu 
znajdziesz nasze siedlisko z 
drewnianych bali, stworzone dla żuka 
(z gatunku jelonka rogatego). Siedlisko 
to zostało stworzone, aby pomóc w 
rozwoju naszego największego owada 
lądowego. Ponieważ młode żuki muszą 

Odkryj „miejskie” naturalne środowisko Parku!

spędzić pod ziemią ponad 5 lat jako larwy (białe pędraki), zanim na kilka 
miesięcy pojawią się na powierzchni jako wielki, piękny czarny chrząszcz. 
Chrząszcze są bardzo ważnymi odnawiaczami. Zjadają martwe i 
rozkładające się liście i opadłe gałęzie, dzięki czemu składniki odżywcze 
mogą zostać zwrócone do gleby, gdzie rośliny mogą je ponownie 
wykorzystać. Prosimy nie wspinaj się na drewniane bale, to jest dom żuków 
a ty jesteś od nich większa/y. 

(Wyspę Clitherow)
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Fungi to naukowe słowo oznaczające grzyb. 
Grzyby lubią rosnąć w gnijących, wilgotnych 
warunkach, natomiast na powierzchni widać 
owoce grzyba. Grzyby często pojawiają się 
jesienią. Możesz je zobaczyć u pnia drzew, 
pod ziemią istnieje cała sieć połączeń zwana 
grzybnią, która łączy drzewa i rośliny -  które 
mogą być od siebie daleko na powierzchni. 
Ile różnych typów grzyba widziałeś na tym 
szlaku? Abyś mógł spróbować je znaleźć o tej 
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Trail created by Natasha Gavin, Learning and Volunteer Coordinator

3
Po stronie Domu na kortach tenisowych znajduje się kilka 
wspaniałych drzew morwowych. Morwy rodzą pyszne 
owoce (ptaki też uwielbiają je jeść) a Twoi rodzice lub 
dziadkowie mogą pamiętać, że gdy byli młodzi, śpiewali o 
nich rymowankę. Posłuchaj tego na You Tube i spróbuj 
pośpiewać. Śpiew sprawia, że czujemy się szczęśliwi, więc 
śpiewaj z uśmiechem i wymyślaj własne słowa!

Zaśpiewaj piosenkę

“Here we go round the Mulberry bush,

The Mulberry bush,

The Mulberry bush.

Here we go round the Mulberry bush

On a cold and frosty morning!

Może zauważyłaś/eś drewnianą rzeźbę 
korony, która znajduje się w pobliżu 
Domu i po drugiej stronie ścieżki? 
Mieści się ona naprzeciwko drzew 
morwowych. Korona ta została 
stworzona, aby uczcić Platynowy 
Jubileusz Królowej Elżbiety 
upamiętniający 70. rocznicę jej objęcia 
tronu Zjednoczonego Królestwa, na 
początku tego roku.

Wspominamy Królową Elżbietę II 

Królowa Elżbieta II zmarła we wrześniu 2022 r., kiedy powstawał ten 
Szlak nr1. Zatrzymaj się na chwilę, zamknij oczy i wyobraź sobie, jak inne 
byłoby twoje życie, gdybyś był królem lub królową.

samej porze w przyszłym roku zaznacz ich lokalizacje na mapie. 
Najbezpieczniej nie dotykać grzybów, niektóre są trujące. Niemniej wszystkie 
grzyby w ekosystemie Parku spełniają ważną rolę.

“This is the way we …enjoy our Park, 

Enjoy our Park,

Enjoy our Park,

This is the way we enjoy our park,

On a cold and frosty morning!”

Zaznacz na mapie, znalezione przez siebie grzyby

 
Dobra robota! Po ukończeniu Szlaku nr.1 ciesz się 
byciem TOBĄ. Baw się dobrze bądź miły i pomagaj 

światu przyrody, jeżeli możesz. 
Szlak 2 już będzie gotowy dla was wiosną/latem 2023!

 
Sprawdzaj i śledź wydarzenia plenerowe na naszej stronie na Facebooku 
@BMPoutdoorevents lub dołącz do naszej listy mailingowej, wysyłając 

zgłoszenie e-mail na: bostonmanorpark@hounslow.gov.uk, aby nie 
przegapić żadnych przyszłych spotkań, szlaków i zabaw! Do zobaczenia! 
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Zaznacz na mapie, znalezione 

przez siebie grzyby


